جمهوري اسالمي ايران

اتريخ :

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

مشاره :

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر

معاونت آموزشي  ،فرهنگي ،دانشجويي

پيوست :

فرم درخواست انتقال موقت(میهمان)

مدیر محترم گروه

اینجانبب ...........................دارنببده ش.ش......................شببراره م..........................صببادره از..........دانشببجو
رشته .............................مقطع.........دوره ...............ورود
از مقررات مربوطه به دانشجو

نیرسال اول /دوم سال تحصی.................با اطالع کامل

میهران درخواست م .نرایم با میهران شدن اینجانب

در دانشبهاه...................برا

دروس ذیل در نیرسال اول  /دوم سال تحصی ..................موافقت فرمائید .در ضرن با اطالع کامل و پذیرش موارد
ذیل-1:هر گونه اشکال آموزش .و عواق

ناش .از مهران شدن بر عهده خودم خواهد بود-2.فقط نررات واحدها

قیدشده پذیرفته خواهد شد-3.نررات کرتر از  12پذیرفته نخواهد شد .بنابراین متعهد م .گردم که کارنامه تحصی..
دوره میهران .ام را حداکثر  33روز پس از پایان امتحانات به آموزش کل دانشهاه ارائه نربایم و در مبوارد یباد شبده
حق هیچهونه اعتراض .نداشته باشم.
تاریخ/ / :

13

امضاء دانشجو

مدیریت محترم امور آموزش .دانشهاه ع.وم پزشک .ایرانشهر
سالم علیکم

احتراماً ضرن موافقت با درخواست میهران .نامبرده ک.یه واحدهای .را که دانشجو مجاز به انتخاب آن م .باشد به
شرح ذیل اعالم خواهشرند است از تصریرات متخذه این دانشکده را مط.ع فرمائید.
نام درس

تعداد واحد
عر..

مالحظات

تعداد واحد

نام درس

عر..

نظر

مالحظات

نظر

جمع واحدها

معدل نیمسال قبل:
استاد راهنما

میانگین کل نمرات
مدير گروه

کارشناس آموزش

مدیریت محترم امور آموزش .دانشهاه ع.وم پزشک.............................
احتراماً ،عین درخواست انتقال بصورت میهران دانشجو
تقاضا

نامبرده مرات

فرمایید.قبالً از هرکار

فوق ارسال خواهشرند است در صورت موافقت با

را به این دانشهاه اعالم و در پایان نتیجه امتحانات نامبرده را به این مدیریت ارسال
آن مقام محترم تشکر م .نراید.
مدیر امور آموزش .دانشهاه ع.وم پزشک .ایرانشهر
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